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tekst

tytuł

Zdarzyło się we Wrocławiu...
11 lipca 1948 r. w odbudowanym 
wrocławskim ratuszu otwarto Mu-
zeum Historyczne.
15 lipca 1868 r. Katedrę Języków i Li-
teratur Słowiańskich objął Władysław 
Nehring.  
18 lipca 1418 r. we Wrocławiu wybu-
chło powstanie plebsu i biedoty skie-
rowane przeciwko radzie miejskiej. 
18 lipca 1945 r.  we Wrocławiu 
w upaństwowionych byłych niemiec-
kich zakładach Hoffman-Linke Werke, 
utworzono Państwową Fabrykę Wa-
gonów (PAFAWAG). Obecnie w części 
zakładu mieści się przedsiębiorstwo 
Bombardier Transportation Polska 
Sp. z o.o.
18 lipca 1945 r. we Wrocławiu od-
był się Kongres Jedności Młodzieży 
Polskiej. Z połączenia Związku Walki 
Młodych, Organizacji Młodzieżowej 
TUR, Związku Młodzieży Wiejskiej RP 
„Wici” i Związku Młodzieży Demokra-

tycznej utworzono jedną organizację: 
Związek Młodzieży Polskiej. 
21 lipca 1894 r. we Wrocławiu po-
wstało najstarsze na Śląsku Gniazdo 
„Sokoła”, organizacji o charakterze 
sportowym i paramilitarnym. 
21 lipca 1948 r. otwarto Wystawę 
Ziem Odzyskanych przy ówczesnej 
Hali Ludowej (obecnie Hala Stulecia) 
prezentującej ich trzyletni dorobek. 
Wystawę trwającą 100 dni, zwiedziło 
ok. 2 milionów osób. 
25 lipca 1404 r. do Wrocławia przy-
jechał król Polski Władysław Jagiełło.
25 lipca 1978 r. ppłk Mirosław Her-
maszewski, pierwszy Polak który był 
w kosmosie otrzymał honorowe oby-
watelstwo Wrocławia.
29 lipca 1951 r. uroczyście poświę-
cono odbudowaną ze zniszczeń 
wojennych Katedrę wrocławską. 
W celebrze uczestniczył prymas Pol-
ski Stefan Wyszyński.
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W lipcu rozpoczną się konsultacje do-
tyczące Planu GospodarkiNiskoemi-
syjnej (PGN). Władze miejskie  mają 
również propozycję ulgi w podatku 
od nieruchomości dla tych, którzy 
zdecydują się utworzyć na swoim bu-
dynku ogólnodostępny zielony dach. 
Planuje się także utworzenie 5 no-

wych stacji, które będą monitorować 
stan powietrza we Wrocławiu oraz 10 
do mierzenia poziomu hałasu. Dane 
z tych urządzeń będą ogólnodostęp-
ne i sami będziemy mogli przekonać 
się czy stan środowiska się poprawia. 
W ostatnich latach skutecznie wdra-
żany jest m.in. w stolicy Dolnego Ślą-

ska program KAWKA, dzięki któremu 
mieszkańcy wymieniają ogrzewanie 
z węglowego na proekologiczne. 
W latach 2008 - 2015 w ponad 700 
lokalach pojawiły się systemy ogrze-
wania przyjazne dla środowiska. 
W samym 2015 roku w 23 kamieni-
cach należących do Gminy zostanie 
zastosowana termomodernizacja 
i zmieniony zostanie sposób ogrze-
wania. Miasto, aby obniżyć emisję 
spalin samochdowych, do obec-
nych 6 parkingów „Park and Ride” 
budowanych przy dużych węzłach 
przesiadkowych wybuduje kolej-
nych osiem.

(red)

Aby przystąpić do programu wy-
starczy wejść na     stronę www.
wroclaw.pl/urbancard-premium   i 
złożyć wniosek on-line lub przynieść 
wersję papierową do Centrum Ob-
sługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 
41. Wyrobienie karty jest bezpłatne.    
Każdy uczestnik programu URBAN-
CARD Premium może zakupić jed-

norazowo 1 bilet ze zniżką dla siebie 
oraz dodatkowo 1 ze zniżką dla dziec-
ka.   Ceny biletów dla posiadaczy sta-
tusu Premium to: bilet normalny 30zł, 
a bilet ulgowy 20zł. Zniżki obowiązują 
tylko   od poniedziałku do piątku.
Aby skorzystać ze zniżki w ZOO, po-
siadacz statusu Premium, powinien 
udać się do Punktu Obsługi Klienta 

ZOO (ul. Wróblewskiego 1-5) w celu 
potwierdzenia posiadanego statusu 
i uzyskania stosownego hologramu, 
który jest naklejany na kartę i hono-
rowany tylko w ZOO. W tym samym 
punkcie uruchomiono stanowisko ob-
sługi programu URBANCARD Premium, 
w którym osoba płacące podatki we 
Wrocławiu i mająca kartę URBANCARD 
lub kartę miejsko - płatniczą, będzie 
mogła złożyć wniosek o nadanie statu-
su Premium i zostanie on od razu rozpa-
trzony na miejscu. Jeśli przyznany zosta-
nie status Premium, a na karcie pojawi 
się hologram będzie można ustawić się 
w kolejce do kasy po tańszy bilet.

(red) 

Przeprowadzą się do nich mieszkańcy 
zabytkowych budynków w okolicach 
Strzelina. Są to rodziny byłych pracow-
ników PGR, które mieszkają w  nie naj-
lepszych  warunkach. Ich domy są w 
złym stanie z racji wieku. Do nowych 
domów przeprowadzą się jeszcze w 

czasie wakacji. Do dyspozycji będą 
mieli dwa nowe budynki, a w nich w 
sumie 24 mieszkania. 6 jednopoko-
jowych (26,5 metrów kwadratowych 
powierzchni), 12 dwupokojowych 
(47,5 m kw) i 6 lokali trzypokojowych 
(67,5 m kw). Wszystkie mieszkania 
mają w pełni wyposażone łazienki i 
kuchnie, co ważne dla mieszkańców, 
ponieważ pod starymi adresami zda-
rzały się lokale pozbawione np. toalet. 
Standard jest więc o wiele wyższy, 
niż w obiektach zabytkowych, które 
lokatorzy niebawem opuszczą.  Teraz 
w nowych budynkach trwają ostatnie 
odbiory techniczne.

(red)

Na Starym Mieście utrzymanie 
prowadzi Przedsiębiorstwo Higie-
ny Komunalnej TRANS-FORMERS 
WROCŁAW sp. z o.o. W sektorze 2 
– Śródmieście zadanie realizować 
będzie konsorcjum firm: Wrocław-
skie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-
nia ALBA S.A. i CHEMEKO-SYSTEM 

sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recy-
klingu, Przerobu i Unieszkodliwia-
nia Odpadów Komunalnych 
i Przemysłowych.
Na Krzykach o porządek zadba 
konsorcjum firm: TRANS-FORMERS 
WROCŁAW i Wrocławskie Przed-
siębiorstwo Oczyszczania ALBA. W 
sektorze 4 – Fabryczna prace reali-
zuje konsorcjum firm: 
SITA Zachód sp. z o.o. oraz CHE-
MEKO-SYSTEM. Natomiast na Psim 
Polu utrzymanie realizuje konsor-
cjum firm: Wrocławskie Przedsię-
biorstwo Oczyszczania ALBA. 
i TRANS-FORMERS WROCŁAW.

(red)

Pomarańczowe balony symbo-
lizujące ciepło sieciowe uciekały 
dzieciom i po chwili unosił y się 
nad cał ym podwórkiem, a wiatr 
por y wał je dalej ,  nad Wrocław. 
Festyn na powitanie lata, podczas 

którego je rozdawano był bardzo 
kolorowy i radosny. W jego orga-
nizację włączyły się firmy: Fortum, 
Alba, Wrocławskie Mieszkania oraz 
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
Ur zę du Miejsk ie go Wro cławia .

Na gości czekało mnóstwo zabaw 
z nagrodami, niespodzianek i kon-
kursów. Były zawody w strzelaniu 
goli do bramki, quiz na temat ekolo-
gi, zgaduj-zgadule i wspólne sadze-
nie roślin, by upiększyć podwórko.

Jednak festyny to nie tylko oka-
zja do miłego spędzenia wolnych 
chwil. Przedstawiciele Kogeneracji 
SA podczas tych imprez spotykają 
się z wrocławianami, by rozma-
wiać o uciepłowieniu budynków 
oraz możliwości skorzystania ze 
wsparcia programu KAWKA przy 
w y m i a n i e  p i e có w  w ę g l o w y c h 
w mieszkaniach. Jest to bardzo 
ważne, ponieważ wiele mieszkań 
szczególnie w Śródmieściu nie jest 
przyłączonych do miejskiej sieci 
cieplnej, a ich mieszkańcy ponoszą 
w związku z tym nadmierne koszty 
ogrzewania lokali i opłat za ciepłą 

wodę. Polecamy wszystkim festyny 
z cyklu „Dbam to mam”. Można na 
nich świetnie się bawić, a do tego 
zaopatrzyć w wiedzę, która przy-
czyni się do poprawy jakości życia 
w mieście. 

O programie KAWKA piszemy na 
stronie 4 naszego dwutygodnika, 
zachęcamy też do kontaktu z pra-
cownikami Kogeneracji i urzędu 
miejskiego, którzy chętnie udzielą 
wszystkich odpowiedzi na pytania 
dotyczące tego projektu. Będzie 
można ich spotkać na kolejnych 
festynach, które we Wrocławiu od-
bywają się co dwa tygodnie aż do 
końca wakacji. 

Na kolejne imprezy
zapraszamy:

10 lipca
na podwórko w kwartale ulic: 

Jedności Narodowej, Daszyńskie-
go, Żeromskiego i Nowowiejskiej.

24 lipca
na Brochów
7 sierpnia

na podwórko w trójkącie ulic: 
Jedności Narodowej, Żeromskiego 

i ulicy Daszyńskiego.
28 sierpnia

 na podwórko w kwartale ulic: 
Kościuszki, Więckowskiego, Brze-

skiej i ulicy Świstackiego. 
ISKA (TS)

kalejdoskop miejski

Letnie festyny podwórkowe – stały element krajobrazu miasta

Dbam to mam!
- Pomarańczowe balony są najfajniejsze – wołał mały Jaś, który z rodzicami przyszedł na pierwszy 
z cyklu tegorocznych festynów podwórkowych organizowanych przez Zespół Elektrociepłowni Wrocław-
skich Kogeneracja SA i Zarząd Zasobu Komunalnego. Festyn odbył się 26 czerwca napodwórku w obrębie 
ulic: Łukasińskiego-Miernicza-Traugutta-Prądzyńskiego.

Stacje monitorujące stan powietrza i hałas, konsultacje dotyczące 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zmiany legislacyjne wspierające 
działania  związane z ochroną środowiska – to tylko niektóre działania, 
jakie będą podjęte w najbliższym czasie we Wrocławiu.

Proekologiczny Wrocław

Z Premium taniej do ZOO

Nowe mieszkania

Sprzątanie miasta
Firmy sprzątające Wrocław podpi-
sały nowe umowy na letnie i zimo-
we utrzymanie miasta do marca 
2017 roku. Będzie ono kosztowało 
ok. 116 mln złotych.

Dwadzieścia cztery rodziny zasie-
dlą wkrótce dwa nowoczesne bu-
dynki w miejscowości Chociwel, 
koło Strzelina. Domy zbudował 
Wrocławski Oddział Agencji Nie-
ruchomości Rolnych.

Od 1 lipca można kupić taniej bilety indywidualne do wrocławskiego 
ZOO. Wystarczy posiadać status Premium na karcie URBANCARD, który 
może otrzymać każda osoba płacąca podatki we Wrocławiu i mająca 
Wrocławską Kartę Miejską URBANCARD.
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Program Kawka

Tak Wrocław walczy z „niską emisją”

Największe zagrożenie związane jest 
z tzw. niską emisją. To zanieczyszcze-
nia pochodzące z pieców, małych 
kotłowni, a tych we Wrocławiu jest 
ok. 40 tys. Zawierają nawet 95 proc. 
rakotwórczego benzo[a]pirenu, któ-
rego średnioroczne stężenie (za rok 
2013) we Wrocławiu wynosi 390 proc. 
w stosunku do standardu wyznaczo-
nego przez Unię Europejską. Są także 
źródłem pyłu zawieszonego PM 10 
i PM 2,5.

O jakości powietrza we Wrocławiu
We Wrocławiu monitoring jakości 
powietrza prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
za pomocą pięciu stał ych stacji 
pomiarowych, m.in. przy Wybrze-
ż u  Co nr a d a - Ko r z e n i ow s k i e g o, 
ul. Wiśniowej, Bartniczej, Na Grobli. 
W 2014 roku we Wrocławiu nie za-
notowano przekroczenia normy 
średniorocznej pyłu zawieszonego 
PM10. Przekroczenia odnotowano 
natomiast w odniesieniu do normy 
średniodobowej – liczba dni z prze-
kroczeniami normy średniodobowej 
pyłu PM10 wyniosła: 60 dni w stacji 
przy ul. Orzechowej i 73 dni przy Wy-
brzeżu J. Conrada-Korzeniowskiego 

(dopuszczalne 35 dni w roku kalen-
darzowym). 
Pomiary pyłu zawieszonego PM 
2,5 wykazały przekroczenie normy 
średniorocznej w jednym punkcie 
pomiarowym – we Wrocławiu przy 
al. Wiśniowej: 29 µg/m3 (115 procent 
normy). W stacji Wrocław – Na Grobli 
stężenie średnioroczne pyłu PM2.5 
wynosiło 23 µg/m3 (92 procent nor-
my).
Pomiary benzo(a)pirenu wykazały 
przekroczenie normy średniorocznej 
w obydwu stacjach we Wrocławiu 
– przy Wybrzeżu J. Conrada-Korze-
niowskiego i przy ul. Orzechowej 
stężenie roczne wynosiło 4 µg/m3 
(400 procent normy).
Latem stężenia tych zanieczyszczeń 
są obserwowane na znacznie niższym 
poziomie.
Wyniki pomiarów z wszystkich wy-
mienionych stacji są prezentowane 
na stronie internetowej pod adresem: 
air.wroclaw.pios.gov.pl.

Co trafia do kominka?
Znaczny wpływ na skład tego, czym 
oddychamy ma jakość węgla, którym 
pali się w piecach. To często muł i miał 
węglowy – tanie i najbardziej zanie-

czyszczone odmiany węgla.
Poza tym do pieców trafiają materiały 
nie przeznaczony do palenia, odpady 
z gospodarstwa domowego, śmieci, 
stare meble. 
Jesienią i zimą strażnicy miejscy prze-
prowadzili kilkaset kontroli, podczas 
których sprawdzali czym wrocła-
wianie palą w piecach, kominkach 
i ogniskach. Najczęściej zawiadamiali 
ich o tym mieszkańcy skarżący się na 
dokuczliwy, gryzący dym wydobywa-
jący się z kominów sąsiadów. Wśród 
najczęściej palonych odpadów są: 
- podkłady kolejowe, płyty meblowe, 
lakierowane drewno,
- guma, plastiki, zabawki,
- styropian, worki po cemencie, ścinki 
papy,
- olej przepracowany z warsztatów 
samochodowych.

KAWKA: ograniczenie niskiej emisji
We Wrocławiu są realizowane projek-
ty wpisujące się w działania antysmo-
gowe. 
Program KAWKA finansowany jest 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

- Celem projektu jest ograniczanie  
niskiej emisji przez likwidację pieców, 
małych kotłowni, termomodernizację 
budynków wielorodzinnych, realiza-
cję systemu dotacji do wymiany lokal-
nych źródeł ciepła oraz towarzyszą-
cej jej termomodernizacji budynków 
wielorodzinnych – podkreśla Beata 
Flank, kierownik projektu KAWKA.
Z programu skorzystać mogą mia-
sta, w których występują znacz-
ne przekroczenia dopuszczalnych 
i docelowych poziomów stężeń, 

w szczególności pyłów PM 2,5 i PM 10 
oraz emisji CO2.

Informacji o zasadach udzielania 
dotacji dostępne są na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Wrocławia

http://bip.um.wroc.pl
lub stronie internetowej projektu 

http://infokawka.pl
a także pod numerami telefonów

71 777 77 77 oraz 71 777 91 00.
(TS)

temat wydania

Specjaliści od ochrony środowiska alarmują: powietrze w miastach Polski jest zanieczyszczone szkodliwymi 
dla zdrowia substancjami. W programie KAWKA można zyskać nawet 70 procent dofinansowania 
na likwidację domowych palenisk i wymianę instalacji. Urząd Miejski czeka na zgłoszenia wrocławian, 
którzy chcieliby wziąć udział w programie i uzyskać zwrot części kosztów za wymianę instalacji.

Osoby decydujące się na likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go ogrzewaniem przyjaznym dla środowiska mogą uzyskać
dotację w wysokości 70% kosztów zmiany systemu ogrzewania – nie więcej niż 12 tysięcy złotych.

PROGRAM DOTACJI NA ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE POWIETRZA
POLEGAJĄCE NA TRWAŁEJ ZMIANIE

OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA PROEKOLOGICZNE

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z za-

kresu ochrony środowiska obejmujących: 1. trwałą likwidację w lokalach miesz-
kalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomo-
ściach o charakterze mieszkalnym systemu ogrzewania opartego na paliwie 
węglowym  i jego zamianę na: a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
b) ogrzewanie gazowe, c) ogrzewanie elektryczne, e) odnawialne źródło energii, 
przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie 
paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;
2. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewa-
nia węglowego, o której mowa w pkt.1;
3. instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związaną z trwałą likwidacją ogrze-
wania węglowego, o której mowa w pkt.1;
4. termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń 
pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzin-
nych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie 
jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie 
węglowym, o której mowa w pkt. 1. 

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lokali 

mieszkalnych lub nieruchomości  o charakterze mieszkalnym, lub posiadające 
do nich inny tytuł prawny, położonych w granicach administra- cyjnych Wrocławia.

3. Wysokość dotacji
Dotacja będzie przydzielana w wysokości 70% poniesionych kosztów, 

ale nie więcej niż: 1. 12 000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość 
o charakterze mieszkalnym,  w przypadku zmiany systemu ogrzewania z wę-
glowego na gazowe, elektryczne albo odnawialne źródło energii lub podłą- 
czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; 2. 1 000 zł za każdy metr kwadratowy 
powierzchni czynnej w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego; 
3. 12 000 zł na każdy lokal mieszkalny w zakresie termomodernizacji realizo-
wanej w budynkach wieloro- dzinnych jako zadanie towarzyszące likwida-
cji palenisk/kotłowni węglowych; 4. 12 000 zł na podłączenie wody ciepłej 
użytkowej przy likwidacji ogrzewania węglowego i zastosowaniu rozwiązania 
innego niż wskazane w pkt. 2.

4. Rozliczenie dotacji
Rozliczenie zadania inwestycyjnego przez Beneficjenta musi nastąpić nie 

później niż do 30 października każdego roku, w którym został złożony wniosek 
o dofinansowanie.
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Moździerz kalibru 280 mm został 
skonstruowany przez francuską firmę 
Schneider w 1910 r. 
Jego podstawowym zadaniem było 
niszczenie silnie ufortyfikowanych 
pozycji obronnych nieprzyjaciela, 
w tym również żelbetonowych for-
tyfikacji stałych. Moździerz trans-
portowano na stanowiska ogniowe 
po uprzednim rozmontowaniu go 
na kilka części, w tym przypadku na 
cztery. Szybko tym moździerzem 
n a z y w a ny m  r ó w n i e ż  m o r t i r ą , 
zainteresowała się carska Rosja. Na 
uzbrojenie jej armii pierwsze egzem-
plarze Schenidera weszły w 1912 r. 
jako moździerze wzór 1912. Wybuch 
I wojny światowej spowodował, że 
Rosja carska zamówiła kolejne eg-
zemplarze we francuskich zakładach, 
które produkowały je również na 
potrzeby swojego kraju. W latach 
1915-1917 do Rosji dostarczono 26 
sztuk tej broni. Wtedy te modele 
zaczęto określać jako wzór 1914 i wz. 
1915. Po upadku caratu i zwycięstwie 

bolszewików znalazły się one na 
w yposażeniu Armii  Czer wonej. 
Wg stanu z 1 listopada 1936 r. miała 
ona 21 takich moździerzy. 22 czerw-
ca 1941 r. wykazywano na stanie 25 
Schneiderów kal. 280 mm.    
W polskich publikacjach z ostatnich 
lat o walkach o Wrocław w 1945 r., 
jako pierwszy o użyciu francuskich 
mortir wspomniał Paweł Piotrows-
k i  w swoim ar t ykule w ydanym 
w książce „Festung Breslau 1945 His-
toria i pamięć”. Dzięki dokumentom 
dostępnym od niedawna na stronie 
internetowej podvignaroda.mil.ru 
możemy dowiedzieć się więcej o ich 
działaniach w stolicy Dolnego Śląska. 
Ale zacznijmy od początku. Jak podaje 
Piotrowski wyposażony w osiem fran-
cuskich moździerzy Schneider 280 mm 
został 315 Samodzielny Dywizjon Arty-
lerii Specjalnej Mocy. Od 30 listopada 
1939 do 13 marca 1940 r. brał on udział 
w wojnie fińskiej. W wojnie z Niemcami 
od 22 czerwca 1941 r. i z krótkimi prz-
erwami wchodził w skład armii do 11 

maja 1945 r. Jednakże dywizjon ten 
nie brał udziału w walkach, dopiero 
w końcu 1944 r. znalazł się w składzie 
1 Frontu Ukraińskiego. Według Pi-
otrowskiego dywizjon jako wsparcie 
artyleryjskie dla 6. Armii miał przybyć 
w marcu 1945 r. 
Tymczasem z radzieckich doku-
m entów w y nik a ,  że  je dnos tk a 
włączyła się do walk o Wrocław już 
14 lutego. Moździerze rozlokowane 
na południe od miasta ostrzeliwały 
ważne cele strategiczne. Wspierały 
pierwsze natarcie radzieckie na mia- 
 sto, które próbowano zdobyć od 
strony Krzyków. 
Dowódca jednej z baterii  kapi-
tan Michai ł  Alek siejewic z C ze -
keres prowadząc ogień zniszczył 
pięć punktów oporu i dwa punkty 
ogniowe przeciwnika urządzone 
w ceglanym budynku. Następnie 
s w o i m i  p o c i s k a m i  p o d p a l i ł  i 
zniszczył centralną bazę zbiorników 
na ropę naftową, która zaopatrywała 
całe miasto.

Prowadz ąc ostr z ał  bardziej  na 
pó łnoc,  już tr zecim pocisk iem 
z b u r z y ł  m a s z y n o w n i ę  w i e ż y 
ciśnień zaopatrującej cały Wrocław. 
Podczas tych działań bateria Czer-
ekesa zużyła około 50 pocisków. On 
sam podczas prowadzenia ognia, 
dla większej efektywności strzałów 
zawsze przebywał na pierwszej linii 
frontu wraz z piechotą i korygował 
ogień swoich moździerzy. Kapitan 
za te zasługi został odznaczony or-
derem Czerwonego Sztandaru. 
Pociski z pozostałych Schneiderów 
zniszczył y elektrownię, arsenał 
(prawdopodobnie skład amunicji 
– przyp. RS) przeciwnika w zajez-
dni tramwajowej i dwanaście innych 
celów pełniących ważne zadania ob-
ronne.
D owo dz ąc y 315 S amo dzie lne -
go D y wizjonu Ar t y ler y jsk ie go 
Sp e cj a l n e j  M o c y  k a p i t a n  L e w 
Idowicz Wilker 28 marca 1945 r. 
otr z y ma ł  rozk a z y o d dowó dz-
t wa 74 Korpusu Str zeleck iego. 
W związku z szykowanym nowym  
szturmem miasta, tym razem od st-
rony zachodniej, w ciągu 6 godzin 
w  n o c y  j e g o  j e d n o s t k a  m i a ł a 
wykonać 20 km marsz, zająć nowe 
poz ycje i  miała być gotowa od 
otwarcia ognia. Rozkaz wykonano, 
choć każdy z moździerzy trzeba 
było zdemontować,  pr zewieźć 
w częściach i na powrót złożyć. 
Dywizjon włączył się do nawały 
ogniowej, która rozpoczęła 1 kwiet-
nia nowy atak na miasto. O ostrzale 
artylerią najcięższych kalibrów, 
w tym 280 mm wspominają w swojej 
książce dwaj niemieccy komendanci 
„Festung Breslau” generałowie von 
Ahlfen i Niehoff.
18 kwietnia 1945 r. francuskie mortiry 
rozpoczęły ostrzał punktów ognio-
wych przeciwnika rozmiesz czonych 
w Obiekcie nr 76. Tak Rosjanie 
w swoich dokumentach i na mapach 
określali nieistniejące już budynki 
rzeźni miejskiej przy ul. Legnickiej 
(obecnie w miejscu tym znajduje 
się Centrum Handlowe „Magno-
lia”). Podczas prowadzenia ognia 
jeden z kilkutonowych moździerzy 
przekrzywił się wraz z podstawą. 
Jakby tego było mało dodatko-
wo niemiecka artyleria ostrzelała 
stanowiska Schneiderów. W tej sy-
tuacji sierżanci Doroszenko i Szarko 
podjechali swoimi gąsienicowymi 
ciągnikami i wspólnymi siłami po-
prawili przekrzywiony moździerz, 
dzięki czemu mógł on strzelać dalej. 

Pociski wystrzelone przez Schneidery 
spowodowały, że radziecka piechota 
mogła zając rzeźnię miejską i dotrzeć 
do pobliskiego nasypu kolejowego. 
W okresie od 18 do 25 kwietnia fran-
cuskie moździerze zasypując miasto 
pociskami oprócz zaplanowanych 
25 ce lów znis zc z y ł y  i  ucis z y ł y 
31 punk tów oporu przeciwnika 
( w  t y m  7  d u ż y c h  b u d y n k ó w, 
w których Niemcy umieścili mocne 
punkty ogniowe). 
Ogółem w okresie od 14 lutego 
do 25 kwietnia 1945 r., gdy dywiz-
jon brał udział w walkach o „Festung 
Breslau” swoim ogniem zniszczył on 
i uciszył 88 punktów oporu i inne 
w a ż n e  s t r a t e g i c z n o - w o j e n n e 
obiekty przeciwnika, wśród których 
był  wsp omniany już centralny 
skład paliw zaopatrujący miasto 
i maszynownia wieży ciśnień. 
Dowódca 315 Samodzielnego Dy-
wizjonu Artyleryjskiego Specjalnej 
Mocy  Kapitan Wilker został odzna-
czony za te walki orderem Czerwo-
nego Sztandaru.
W czasie II wojny światowej, poza 
Wrocławiem artylerii specjalnej 
mocy użyto jeszcze w oblężeniu 
Królewca, Kostrzyna i Berlina.

Na podstawie dokumentów ze strony 
podvignaroda.mil.ru 
oraz Ahlfen H., Niehoff H, Festung 
Breslau w ogniu, Wrocław 2008
Piotrowski P., Wojska sowieckie 
i niemieckie biorące udział 
w walkach o Wrocław z Festung 
Breslau 1945 Historia i pamięć, pod 
redakcją T. Głowińskiego, Wrocław 
2009

 Nieznane epizody „Festung Breslau”

Francuskie mortiry biją w rzeźnię
Kontynuujemy nasz cykl o mało znanych historiach z okresu walk o Wrocław pod koniec II wojny światowej. 
Mało kto wie, że w czasie walk o „Festung Breslau” artyleria 6. Armii użyła dział o jednym z największych 
kalibrów jakimi dysponowała w tym czasie Armia Czerwona. Miasto oprócz rosyjskich konstrukcji 
o kalibrze 280 mm ostrzeliwywały też moździerze o takim kalibrze. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie to, że wyprodukowano je we Francji podczas I wojny światowej.   

Lufa od moździerza wz. 1914 kal. 280 mm na łożu transportowym znajduje się w zbiorach  Muzeum Polskiej Techniki 
Wojskowej oddziale Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie mieszczącego się w Forcie Czerniakowskim.  

Dane taktyczno-techniczne 
moździerza kal. 280 mm
Kaliber – 279,4 mm
Waga działa 16 100 kg
Długość lufy – 12 kalibrów
Masa pocisku – 212,9 kg
(pocisk burzący)
Donośność – 10 920 metrów
Prędkość początkowa pocisku 
– 414 m/s
Szybkostrzelność – 1-2 wystrzały 
na minutę
Maksymalne podniesienie lufy 
– 60 stopni
Kąt ostrzału – 18 stopni
Sposób transportu – mechaniczny 
lub konny, na czterech przyczepach
Prędkość jazdy – 6-8 km/h
Sposób ładowania – rozdzielny
Obsługa - 15 ludzi 

z historią w tle
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Wstęp bezpłatny, ale obowiązu-
ją zapisy: Wrocławskie Centrum 
S e n i o r a ,  5 0 - 1 5 9  W r o c ł a w , 
p l .  D o m i n i k a ń s k i  6  ( p o k .  20) , 
 tel. 71 772 49 38, czynny w godz. 9-15
agnieszka.kokoszkiewicz@wcrs.wroclaw.pl

wtorek 14 lipca 2015
godz. 11, sala 27

Pielęgnacja twarzy w lecie
cykl „Warsztaty pielęgnacji urody”.

prowadzenie: Danuta Stępień
Tym razem prowadząca przedstawi 
temat na czasie: prawidłowe spo-
soby dbania o cerę latem, właściwą 
ochronę przed słońcem i upałem.

czwartek 16 lipca 2015
godz. 12, sala 210

Joseph Haydn – ojciec współczesnych 
form muzycznych
c y k l  p r e l e kc j i  a u d i o (w i d e o) 
dla wszystkich  „Nadzwyczajna 
Fenomenalna Muzyka”.

prowadzenie: Alina Puchalska
Nowy cykl spotkań we Wrocław-

skim Centrum Seniora dla pasjona-
tów muzyki poważnej. Na prelekcje 
zaprasza seniorka Alina Puchalska 
– miłośniczka muzyki klasycznej, 
estetka, prowadząca dział Muzyka 
i Sztuka w kulturadlaseniora.pl

piątek 17 lipca 2015
godz. 15:00, sala 210

Z uśmiechem o esperancie
c ykl: „ Jaki wspaniał y jest ten 
świat”.
W programie: informacje, cieka-
wostki, wiersze, piosenki o mię-
dzynarodowym języku esperanto 
i o ruchu esperanckim. A wszystko 
to w wykonaniu znakomitych gości.

Niemałą bo, większość przyjezdnych 
chce zobaczyć tylko posąg, który 
ma 46 metrów długości i 15 metrów 
wysokości. Wszak figura to jeden 
z symboli Bangkoku. Zwiedzający od 
razu kierują się do północnej części 
kompleksu do świątyni na zachodnim 

dziedzińcu, mijając obojętnie pozostałe 
budowle. Aby wejść do środka wihar-
nu, czyli budynku światynnego trzeba 
zdjąć buty. W środku praktycznie całą 
tę swoistą kaplicę wypełnia, główna 
atrakcja, ogromna figura. Przedstawia 
umierającego Buddę, leżącego na boku 

w oczekiwaniu na nirwanę. Posąg zwa-
ny Spoczywającym Buddą, Odpoczy-
wającym Buddą lub Leżącym Buddą 
(Phra Buddhasaiyas) został wykonany 
z cegieł i gipsu, które w całości zostały 
pokryte złotą blachą. Posąg ma oczy 
wykonane z masy perłowej. Niestety 
z obu stron figury stoją słupy podtrzy-
mujące sklepienie, więc bardzo ciężko 
sfotografować Buddę w całej okaza-
łości. Na samym końcu kaplicy warto 
zwrócić uwagę na podeszwy stóp tej 
okazałej figury. Są one osobliwie in-
krustowane macicą perłową. Misterne 
ornamenty dolnej cześci stóp przed-
stawiają 108 starych symboli i stopni 
buddyjskiego oświecenia.
Warto nadmienić, że turyści skupiają 
się tylko na tym złotym wizerunku, 
gdy tymczasem w tym wiharnie, 
w licznych krużgankach jest zgroma-
dzonych ponad 1000 wizerunków 
Buddy. Pochodzą one w większości ze 
zgliszcz poprzednich stolic Tajlandii 

m.in. zburzonej przez Birmańczyków 
Ayutthayi.
Wzdłuż światyni Tajowie i naśladujący 
ich turyści wrzucają monety do 108 
ustawionych w rzędzie skarbonek. Ma 
to podobno zapewnić szczęśliwe życie.
Tuż przy kaplicy z ogromnym Buddą 
znajdują się przepiękne ogrody i słyn-

na na cały świat tajska szkoła masażu. 
Na terenie całego kompleksu jest 
wiele innych przepięknie zdobionych 
światyń. W południowej części całego 
kompleksu mieści się zakon buddyj-
ski i szkoła. Jest tam mniej turystów 
i znacznie spokojniej.

(szar)

Leżący Budda

Fot.  Posąg w całej okazałości można sfotografować tylko od strony stóp

Fot. : R. Szewczyk, na zdjęciu bogato inkrystowane perłowe podeszwy Leżącego Buddy

Największą i najstarszą świątynią w stolicy Tajlandii Bangkoku jest Wat Po (Wat Pho). Znajduje się ona   
jeszcze przed panowaniem dynastii Czakri. Pierwsze budowle tego świątynnego kompleksu zbudowano 
w XVI wieku. Obecnie to spory obszar, który zamieszkuje ok. 300 mnichów. Miejsce to cały czas tętni ży-
ciem, bo świątynia jest niemałą atrakcją turystyczną. 

styl życia

Bezpłatne wykłady, 
warsztaty i spotkania 
w e  W r o c ł a w s k i m 
Centrum Seniora

wtorek 21 lipca 2015
godz. 11, sala 27

Automasaż twarzy, szyi i dekoltu olej-
kiem różanym

cykl:„Warsztaty pielęgnacji urody”
prowadzenie: Danuta Stępień
W programie: podstawowe ruchy 
i techniki automasażu olejkiem róża-

nym. UWAGA! Należy zabrać lusterko, 
płatki kosmetyczne, opaskę lub spinkę.

wtorek 28 lipca 2015
godz. 11, sala 27

Pielęgnacja dłoni i paznokci
cykl „Warsztaty pielęgnacji urody”

prowadzenie: Danuta Stępień

Pod okiem specjalistki będzie można 
zgłębić wiedzę na temat codziennej 
i cotygodniowej pielęgnacji dłoni 
i paznokci, ich automasażu, właści-
wej diety oraz tajemnicy ich piękna.

Więcej informacji na stronie
www.seniorzy.wroclaw.pl
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tekstsz na stronie interetowej 

tytuł
lid

styl życia
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